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Územní odbor  České Budějovice 

Pondělí 22. listopadu 

8:18 Technický zásah – Rozježděnou naftovou skvrnu odstranili ze silnice u obce 

Strážkovice ve směru na Nové Hrady profesionální hasiči ze stanice Suché Vrbné.  

9:01 Technický zásah – Pomoc při snesení pacienta do sanitky poskytly v ulici N. Frýda 

č. p. 1230/19 v Českých Budějovicích Zdravotnické záchranné službě profesionální 

hasiči z centrální stanice.  

9:58 Technický zásah – Stejná jednotka pak provedla nouzové otevření dveří bytu, za 

kterými byl zapnutý spotřebič. Jednalo se o byt v ulici J. Bendy č. p. 1464/38 

v Českých Budějovicích. 

10:46 Technický zásah – V Kněžské ulici v Českých Budějovicích unikal po technické 

závadě z nádrže osobního automobilu benzín. Hasiči z centrální stanice zajistili 

uvolněnou palivovou hadičku vozu, vyčistili komunikaci od uniklého benzínu a 

v 11:18 hodin se vrátili na základnu. 

17:02 Technický zásah – Vodu ze zaplavené plavební komory odčerpávají v Českém 

Vrbném v Českých Budějovicích profesionální hasiči z centrální stanice. Hasiči se 

na místě střídají přibližně po dvou hodinách, zásah stále trvá. 

 

 

Územní odbor Český Krumlov 

Pondělí 22. listopadu 

9:16 Dopravní nehoda – Vyproštění dvou zraněných osob museli po dopravní nehodě 

dvou osobních automobilů provádět profesionální hasiči ze stanice Český Krumlov. 

Nehoda se stala po čtvrt na deset u obce Červený Dvůr. Krátce po půl desáté byly 

obě zraněné osoby již z vozů venku a byly okamžitě předány do péče Zdravotnické 

záchranné služby. Místo nehody opustila osádka cisterny a rychlého zásahového 

automobilu, likvidační práce provádějí příslušníci z technického automobilu ze 

stanice Český Krumlov.  

 

  

Územní odbor Jindřichův Hradec 

Pondělí 22. listopadu  Bez událostí  

 

     

Územní odbor Písek 

Pondělí 22. listopadu  Bez událostí  
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Územní odbor Prachatice 

Pondělí 22. listopadu 

8:37 Technický zásah – Zablokované dveře uvnitř bytu otevřeli v obci Husinec č. p. 261 

profesionální hasiči z centrální stanice Prachatice.  

10:28 Technický zásah – Osádka cisterny profesionálů ze stanice Prachatice vyjela do 

Vitějovic, kde Na Osuli vyšetřovatel HZS požádal o využití věcných prostředků pro 

vyšetřování příčin požáru ze dne 18. 11. 2010. 

16:02 Dopravní nehoda – Jednotka SDH obce Strážný zasahovala ve své obci u dopravní 

nehody, při které došlo k převrácení nákladního automobilu. Jednotka pomohla 

s otočením zpět na kola a s úklidem uniklých provozních látek. 

 

                              

Územní odbor Strakonice 

Pondělí 22. listopadu  Bez událostí  

 

                   

Územní odbor Tábor 

Pondělí 22. listopadu  Bez událostí  

 

 


